Chào bạn!
Mình là Hà, Quản lý hướng dẫn bạn làm việc  ^_^

Bạn vào tìm hiểu công việc tại: www.danhmay.net hoặc www.work-danhmay.ucoz.com 

Kiểm tra tốc độ tại http://work-danhmay.ucoz.com/index/0-2" http://work-danhmay.ucoz.com/index/0-2 

Bạn nộp hồ sơ đăng kí làm việc tại: http://work-danhmay.ucoz.com/index/0-46" http://work-danhmay.ucoz.com/index/0-46 hoặc 

Bạn tải phần mềm hỗ trợ trực tuyến để quản lý hướng dẫn bạn trực tiếp tại đây: http://www.teamviewer.com/link/?url=505374&id=658526449" http://www.teamviewer.com/link/?url=505374&id=658526449 

Bạn vào DỰ ÁN 1 tải phần mềm rồi làm việc trên đó,
Bạn nhớ xem kĩ 4 video hướng dẫn làm việc - để biết cách ép dữ liệu hiện ra đều đều khi mạng lag chậm nhé.

Tài khoản làm việc của bạn tại dự án 1 là: h1xxx

Cách nhập: 
Gặp từ tiếng anh có khoảng cách ở giữa ,
Nếu 1 bên bị nhòe ko đọc đc , thì bạn chỉ cần nhập bên còn lại
Ko nhập SỐ và ko nhập các kí tự lạ: / , % $ - " ....

Ô NÀO KHÓ NHÌN QUÁ thì bấm nút CÁCH SPACE rồi Enter là bỏ qua đúng luật

Sau khi hoàn thành 2000 ô đúng thì SMS báo cho mình biết để mình chính thức nhập hồ sơ của bạn vào danh sách chính. OK
Số ĐT mình: 0120.570.0202



[b]Bí quyết để làm việc hiệu quả :[/b]


  + Làm việc tập trung, hạn chế chát chít, lướt web…
  + Làm việc phải có khoa học, nghỉ ngơi thư giãn đúng cách thì sẽ hiệu quả hơn
Ví dụ:
    Tập trung 20-30’ rồi nghỉ ngơi 3-5’ (nhắm mắt thư giãn, hay làm gì khác thì tuỳ bạn…)
để tránh ngộ độc máy tính ^^


[b]"Mánh" làm việc khi hình ảnh tải về chậm[/b]

Khi mạng bị Lag (chậm) >> Dữ liệu Load về chậm (ít) >> thì bạn làm như sau:

(Mở thêm nhiều cửa sổ Kapchist cùng lúc và LOGIN cùng 1 tài khỏan)


Khi làm việc bạn sử dụng phím Alt + Esc (không được dùng Alt + Tab)

để chuyển cửa sổ phần mềm
(Hoặc dùng phần mềm Auto chuyển cửa sổ)


Xem 3 Video hướng dẫn làm việc khi mạng chậm tại
http://work-danhmay.ucoz.com/index/0-12
---------------------------------------------------


Lưu ý:

Khi đang làm việc ngon lành thì nút Start tự nhiên hiện lên

Giải thích :  Đó là do bạn đánh máy chậm, phần mềm sẽ tự động STOP dừng lại

Thời gian hình ảnh hiện ra và mất đi chỉ trong 30-60s do vậy bạn cần xử lý liên tục và càng nhanh càng tốt





MỘT SỐ TRỤC TRẶC THƯỜNG GẶP VÀ BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT (Dự Án 1)



Vì sao hình ảnh ko hiện ra cho bạn nhập nữa



Sau khi LOGIN và nhập được 10 - 50 hình ảnh.
Mà soft ko tải hình ra cho bạn làm nữa, là có 2 nguyên nhân sau, bạn cần xử lý nhanh.\:D/
Quan sát nút Start:

Nguyên nhân 1.
Nút Start có hiện lên và thường xuyên hiện lên khi bạn nhập hay không?
Nếu thường xuyên chứng tỏ bạn nhập chậm hơn tốc độ hình ảnh hiện ra.
Nên Soft tự động STOP không cho bạn nhập nữa vì bạn làm mất nhiều dữ liệu.

Nó bắt bạn phải kích Start để làm việc lại, đồng thời bạn cũng phải giảm Total Cap xuống 1 đơn vị,
Rồi mới kicks Start làm việc, nếu đang làm nút Start hiện lên tiếp thì bạn tiếp tục giảm cho đến khi

vừa với tốc độ nhập của bạn thì thôi.

Nguyên nhân 2.
Nếu nút Stat không hiện lên chứng tỏ mạng đang Lag và chậm.
    Bạn chỉnh Total Cap = 10, và Time between loading cap = 1
Nếu vẫn thấy chậm thì bạn có thể nghỉ làm vào lúc đó

CÁCH KHẮC PHỤC NHANH:

Bạn đang làm ngon lành thì không thấy hình ảnh hiện ra nữa và nút START hiện lên.
Vậy là bạn nhập chậm hơn tốc độ tải hình ảnh, nên phần mềm tự động STOP lại đó.
Bạn cần phải giảm ToTal Cap xuống 1 đơn vị để cho tốc độ tải hình chậm lại 1 chút cho vừa với tốc độ đánh máy của bạn.
Chỉnh xong rồi thì bạn mới kick START để làm việc lại.
Cẩn thận nút START hiện lên , nó báo hiệu bạn đang làm mất dữ liệu đó
Làm mất dữ liệu nhiều cũng bị DELETE tài khoản đó.
Nếu còn hiện tượng trên bạn tiếp tục giảm Total cho đến khi phù hợp với tốc độ nhập dữ liệu của bạn.

[img]docs.google.com/document/pubimage?id=1qdux7emm9qPtV4q8MKJhLzfcQjbcFfGMRPJYe06HIdU&image_id=1MIp8JdmsqyGliuArkfM-SkdzwRT-Icc[/img]

[video] www.youtube.com/embed/C_dZVtsYCGY [/video]

Hướng dẫn khi mạng Lag chậm cấp độ 1
[video]www.youtube.com/embed/fXHImRQ37ak[/video]

LAG CHẬM CẤP 2:
[video]www.youtube.com/embed/DH5I5_Kim30[/video]

LAG CHẬM CẤP 3: Mở 4-10 cửa sổ
[video]www.youtube.com/embed/IrHYAkdnrYI[/video]

LAG CHẬM CẤP 4: Mở 8-15 cửa sổ
[video]www.youtube.com/embed/gUd0dJn6Trg[/video]

